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Beépítési vázlat
Ha újonnan tervezi konyháját, vagy utólag szeretne 
beépíteni egy készüléket, illetve a jelenlegit lecserélni, 
a Liebherr beépíthető készülékei közül biztosan  
megtalálja az igényeinek megfelelőt. A Liebherr – a 
hűtés és fagyasztás specialistája – a legmodernebb 
hűtési technika előnyeivel kínálja Önnek csúcsminőségű 
készülékeit.  

Az automata jégkockakészítőhöz vezetékes vízcsatlakozás szükséges 
(3/4")!

Inklusive 3m Panzerflexschlauch für Festwasseranschluß 3/4´´

3 méteres páncélozott flexibilis  
tömlővel a vezetékes 
vízcsatlakozáshoz (3/4´´)

A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem  
haladhatja meg a 27 kg-ot 
A (fagyasztórész) bútorajtó súlya nem 
haladhatja meg a 10 kg-ot fiókonként 

Figyelem:
hűtőajtóra szerelhető bútorlap
(fixen rögzített ajtótechnika)
bútorzsanér nem szükséges

3 méteres páncélozott flexibilis  
tömlővel a vezetékes 
vízcsatlakozáshoz (3/4´´)

A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem  
haladhatja meg a 27 kg-ot 
A (fagyasztórész) bútorajtó súlya nem 
haladhatja meg a 10 kg-ot fiókonként 

Figyelem:
hűtőajtóra szerelhető bútorlap
(fixen rögzített ajtótechnika)
bútorzsanér nem szükséges
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Figyelem:
hűtőajtóra szerelhető bútorlap
(fixen rögzített ajtótechnika)
bútorzsanér nem szükséges

Figyelem:
hűtőajtóra szerelhető bútorlap
(fixen rögzített ajtótechnika)
bútorzsanér nem szükséges

Figyelem:
hűtőajtóra szerelhető bútorlap
(fixen rögzített ajtótechnika)
bútorzsanér nem szükséges

A 3 méteres vízvezeték kiegészítőként rendelhető (Rendelési szám: 6030 785). 

Az automata jégkockakészítőhöz vezetékes vízcsatlakozás  
szükséges (3/4")!
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A bútor ajtaja nem haladhatja meg
a 20 kg-ot.

Figyelem:
hűtőajtóra szerelhető bútorlap
(fixen rögzített ajtótechnika)
bútorzsanér nem szükséges

Figyelem:
hűtőajtóra szerelhető bútorlap
(fixen rögzített ajtótechnika)
bútorzsanér nem szükséges

820 mm-es készülékmagasságánál 
100-170 mm -
850 mm magas munkalap estén
870 mm-es készülékmagasságánál 
150-220 mm -
900 mm magas munkalap estén
Lábazatmélység: 22-77 mm-től

A bútor ajtaja nem haladhatja meg
a 23 kg-ot.

Figyelem:
hűtőajtóra szerelhető bútorlap
(fixen rögzített ajtótechnika)
bútorzsanér nem szükséges
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SIGN 3566  4

UWT 1682  

UWTes 1672  

WTEes 2053

WKEes 553

Aláépíthető
A lábazat magassága az  
állítócsavarokkal 50 mm-rel állítható.
A bemenő és távozó levegő a lábazat felett áramlik,  
így a munkalapban nincs szükség szellőzőrácsra.

Üvegajtók, rozsdamentes acél kerettel.

2014/2 állapot

Üvegajtók, rozsdamentes acél kerettel.

Üvegajtók, rozsdamentes acél kerettel.

Aláépíthető
A lábazat magassága az
állítócsavarokkal 50 mm-rel állítható.
A bemenő és távozó levegő a lábazat felett áramlik,
így a munkalapban nincs szükség szellőzőrácsra.
Üvegajtók, rozsdamentes acél kerettel.
Türmaße in mm (B/H/T): 592/716/38

Üvegajtók, rozsdamentes acél kerettel. 
Türmaße: B/H/T 593/1225/16 mm

Aláépíthető
A lábazat magassága az
állítócsavarokkal 50 mm-rel állítható.
A bemenő és távozó levegő a lábazat felett áramlik,
így a munkalapban nincs szükség szellőzőrácsra.
Üvegajtó, fogantyú és keret nélkül. 
Ajtó mérete mm-ben (Szél./Mag./Mély.): 596/717/39

A bútor ajtaja nem haladhatja meg
a 23 kg-ot.

Figyelem:
hűtőajtóra szerelhető bútorlap
(fixen rögzített ajtótechnika)
bútorzsanér nem szükséges

Üvegajtók, rozsdamentes acél kerettel. 
Türmaße: B/H/T 591/455/16 mm


